
  Thermana Laško 
 

Namestitev • namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni sobi na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego ali v hotelskem 
delu glede na indikacijo s polnim penzionom ali polpenzionom; 

• v primeru koriščenja polpenziona ima član (-ica) možnost dodatnih terapij po presoji zdravnika v skupni vrednosti do 
14 točk; 

• namestitev spremljevalca, v kolikor bo tako določeno v napotnici naročnika, ravno tako v dvoposteljni sobi skupaj z 
udeležencem 

Zdravstvene 
storitve 

V okviru 14 - dnevnega programa SOR bo izvajalec zagotavljal: 
- začetni in zaključni pregled 
- terapija: 
 10 x delna ročna masaža (25 min) ali 5 x Hubbard (25 min) ali 5 x celotna masaža (50 min), 
 10 x individualno razgibavanje 2 – okončini (20 min) ali motomed (20 min), 
 10 x protibolečinska terapija (do 15 min) ali 10 x termoterapija 
 
     • v primeru koriščenja polpenziona ima član možnost dodatnih terapij po presoji zdravnika v skupni vrednosti 
do 75 točk;  

 
V okviru 17 - dnevnega programa SOR bo izvajalec zagotavljal: 

- začetni in zaključni pregled 
- terapija:  
 13 x delna ročna masaža (25 min) ali 7 x Hubbard (25 min) ali 7 x celotna masaža (50min) 
 13 x individualno razgibavanje 2 – okončini (20 min) ali motomed (20 min), 
 13 x protibolečinska terapija (do 15 min) ali 13 x termoterapija 
ali druga ustrezna terapija po dogovoru z zdravnikom v skupni vrednosti 90 točk v času 
bivanja. 
 
• v primeru koriščenja polpenziona ima član možnost dodatnih terapij po presoji zdravnika v skupni vrednosti 
do 17 točk; 
 



Posebne 
storitve 

- nega na negovalnem oddelku; 
- v primeru, da napoteni nima spremljevalca, bo intermitentno urinsko kateterizacijo pri ženskah izvajala medicinska 

sestra; moški pa morajo imeti v tem primeru spremljevalca ali mu bo zdravnik vstavil trajni urinski kateter; 
- v primeru, da so pri pacientu opažene indikacije za nadaljnjo obravnavo v spec. ambulantah je potrebno stanje 

navesti v odpustnem pismu zdravnika; 
- neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo v ZL in TPL, po predhodnem dogovoru z zdravnikom;  
- brezplačno parkiranje na varovanem parkirišču v času koriščenja OR; 
- brezplačen dostop do brezžične internetne povezave – wireless v sobi; 
- 1 x dnevno obisk fitness centra, po posvetu z zdravnikom; 
- V času prenove kopališča hotela Zdravilišče Laško vstop v savne ne bo mogoč;  
- V tem času bo omogočen vstop v Savna center Termalnega centra hotela Thermana Park Laško od ponedeljka do 

petka v obratovalnem času;  
- Vstop je mogoč na podlagi predhodnega dogovora z zdravnikom; 
- animacija po hotelskem tedenskem programu; 
- na dodatno naročene wellness in fizioterapevtske storitve nudi izvajalec napotenim s strani naročnika 15 % popust 

na redne cene; 
- na pijačo v gostinskih prostorih Zdravilišča Laško se članom nudi 10% popust. Plačilo računa se opravi ob koncu 

rehabilitacije v recepciji Zdravilišča Laško. 
-  

Doplačila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 € na dan plača koristnik SOR neposredno na recepciji Zdravilišča Laško, pred pričetkom za vse dni predvidenega 
bivanja v enkratnem znesku.  
 
12,00 € na dan plača spremljevalec SOR neposredno na recepciji Zdravilišča Laško, pred pričetkom za vse dni predvidenega 
bivanja v enkratnem znesku.  
 
V primeru, da zdravnik ob sprejemu ugotovi, da je indicirano bivanje na negovalnem oddelku, se spremeni namestitev iz 
hotelske v negovalno in s tem tudi cena. Razliko v ceni (10,00 €) plača udeleženec SOR sam. Razen v izrednem primeru, ko 
je premestitev usklajena in potrjena s strani komisije za SOR Zveze paraplegikov. Udeleženec SOR je dolžan zagotoviti ves 
potrebni material za nego in inkontinenco.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatno 
 
 
 
 
 
 

Vsa ostala doplačila se obračunajo po uradnem ceniku izvajalca: 
 
Doplačilo za enoposteljno sobo v letu 2022 znaša med 18,00 € do 29,00 € /na dan, doplačilo za sobo komfort znaša  
5,00 € /na dan. 
 
V primeru namestitve člana z družino (spremljevalci članov na OR) v terminu  3.6. – 19.6.2022 in  
     4.7.-8.7.2022  v hotelu Thermana Park Laško ni doplačila za višji namestitveni standard (20 €). Ugodnost  
     velja samo v primeru namestitve člana z družino. Družinski člani v tem primeru plačajo prav tako ceno  
     spremljevalca oz. otroški pavšal, doplačila pa so upravičeni. 
 
 
 
 

 


